
USB-C naar VGA multifunctionele adapter met Power Delivery en USB-A poort

Productcode: CDP2VGAUACP

Deze USB-C VGA multiportadapter combineert de capaciteit van twee adapters met één functie, een 
USB-C videoadapter en een USB-C naar USB-adapter, tot een draagbaar dockingstation voor uw 
laptop. U kunt direct een VGA-scherm en een USB 3.0 (Type-A) apparaat verbinden, terwijl ook uw 
laptop wordt gevoed en geladen met dezelfde adapter.

Met een tweede scherm verbonden aan uw laptop kunt u sneller en gemakkelijker multitasken. Met de 
VGA-video-uitgang van de USB-C adapter kunt u een werkstation met een dubbel scherm creëren, 
bestaande uit het scherm van uw laptop en een extra VGA-monitor of projector, in een vergaderruimte 
of andere professionele omgeving.

Met USB Power Delivery kunt u uw laptop voeden en opladen door gewoon de multiport adapter aan 
te sluiten op de USB Type-C-poort van uw laptop en daarna een USB Type-C voedingsadapter aan te 
sluiten.

De USB-C multiport adapter heeft een ingebouwde USB-C kabel en werkt met een met USB-C 
uitgeruste MacBook, Chromebook™ en Windows-laptops die DisplayPort (DP) Alt Mode en USB Power 
Delivery ondersteunen.

Compact, lichtgewicht ontwerp en robuuste constructie waarmee u met deze USB-C videoadapter 
overal komt met uw laptop.

• Maximale compatibiliteit - StarTech.com heeft een dockingstation voor ieder besturingssysteem, 
laptopmerk en elke verbinding

Krijg meer en sneller voor elkaar - Meer poorten en schermen maximaliseren connectiviteit en 
productiviteit voor de eindgebruiker

Snelle installatie - Elimineer tijdsverspillende installatie en voorkom frustratie van eindgebruikers

IT-klassekwaliteit - IT-profs overal ter wereld vertrouwen onze strenge interne producttests, robuuste 



naleving en levenslange technische ondersteuning

De CDP2VGAUACP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

     

 

Toepassingen

• Aansluiting op vrijwel elke VGA-monitor, tv of projector wanneer u reist

• Ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) applicaties op 
kantoor

• Te gebruiken met de nieuwste met USB-C uitgeruste laptops en Windows® tablets evenals de Apple 
MacBook en Google Chromebook™

Eigenschappen

• USB-C MULTIPORT ADAPTER: De USB Type-C multiport adapter is een combinatie van een USB-C 
videoadapter en USB-C naar USB-A adapter; Verbind een USB-C laptop met een VGA-scherm en een 
USB Type-A apparaat terwijl u uw laptop oplaadt

• USB-C ADAPTER MET CHARGING: Adapter beschikt over USB Power Delivery Pass-Through 2.0 voor 
het opladen van uw met USB Type-C uitgeruste laptop via een USB Type-C voedingsadapter

• DRAAGBAAR LAPTOP DOCKING STATION: Deze robuuste compacte adapter is van lichtgewicht 
ontwerp en beschikt over een geïntegreerde kabel - Essentieel voor de nieuwste USB-C laptops en 
Windows tablets, evenals de Apple MacBook en Google Chromebook

• USB-C NAAR USB ADAPTER: De USB 3.0 (Type-A) poort van deze USB-C multiport adapter is 
backwards compatibel, en kan worden aangesloten op elk USB-apparaat

Hardware

Garantiebeleid 3 Years



4K ondersteuning Nee

Snellaadpoort(en) Nee

Ondersteunde 
schermen

1

Bus type USB-C

Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode VIA/VLI - VL100 

VIA/VLI - VL210 

NXP - PTN3355

Prestaties

Maximale 
overdrachtsnelheid

5 Gbps (USB 3.0)

Maximale analoge 
resoluties

2048 x 1280p @ 60Hz

Lower resolutions are also supported.

Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP ondersteuning Ja

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery

Connector A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten



Systeem- en 
kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om 
volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C 
hostpoort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt 
Mode ondersteunen).

De multifunctionele adapter is niet voorzien van een 
USB-C voedingsadapter. 

 Optioneel: de multifunctionele adapter kan worden 
gebruikt met een aparte USB-C voedingsadapter 
(bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter 
van uw laptop).

Notitie Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige 
functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat 
de USB-C poort van uw hostcomputer USB 
Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort 
van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet 
ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er 
een voedingsadapter is aangesloten op de 
multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar 
uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze 
connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Power Delivery 60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid 5~90% RV (niet-condenserend)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Kunststof

Kabellengte 5.5 in [140 mm]

Lengte product 3.1 in [80 mm]



Breedte product 1.6 in [40 mm]

Hoogte product 0.6 in [1.5 cm]

Gewicht product 1.4 oz [39 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.3 in [34 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.8 oz [109 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - USB-C naar VGA multifunctionele adapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


